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Ontstaan Gemeenschapsraad Neede GRN
Op 9 maart 2006 is de Gemeenschapsraad Neede (GRN) opgericht. Aanleiding was o.a. de
gemeentelijke nota kleine kernen van 2 juni 2005 van de Stuurgroep Wonen, Welzijn en Zorg in
Neede. Bij de oprichting is gekozen voor de verenigingsvorm.
Verenigingen, organisaties, clubs, groeperingen - in de breedste zin - op cultureel-,
maatschappelijk-, creatief-, levensbeschouwelijk-, werkgelegenheids-, recreatief of sportgebied,
gevestigd of actief in Neede, kunnen lid worden. Eind 2019 had de GRN 29 leden. Een overzicht
van de leden treft u aan in de bijlage.

Doelstelling
De Gemeenschapsraad wil door het nemen van initiatieven en het ondersteunen van activiteiten,
bevorderen dat Neede een leefbaar, vitaal en dynamisch dorp is en blijft voor jong en oud. Een
dorp waar wij prettig kunnen samenwonen en leven, met goede voorzieningen voor welzijn, zorg,
onderwijs, werkgelegenheid, sport, cultuur en recreatie.
Een dorp met een actieve sociale gemeenschap van bewoners, die zich betrokken voelen bij
elkaar en die zich samen inzetten om de leefbaarheid te verbeteren. Dat is waar wij voor staan en
wij behartigen deze belangen dan ook voor een ieder in ons dorp.
De GRN probeert zijn doelen te bereiken door initiatieven en activiteiten te ondernemen en/of te
ondersteunen, die voor bovengenoemde doelstellingen bevorderlijk kunnen zijn.
De GRN heeft de ambitie om spreekbuis en platform te zijn van de Needse burgers en wil verder
werken aan de vergroting van de achterban en het draagvlak.

Vergaderingen en ledencontact
In 2019 is het bestuur 12 keer bijeengekomen.
De algemene ledenvergadering is in mei 2019 gehouden. Tijdens deze vergadering heeft Wim
Winkeldermaat als bestuurslid afscheid genomen. Wim werd bedankt voor zijn langdurige en
deskundige inspanningen als bestuurslid van de GRN. Na de pauze werd een inleiding verzorgd
over BTW regelingen voor verenigingen en stichtingen.
Daarnaast zijn er een aantal extra bijeenkomsten/vergaderingen gehouden rondom actuele
thema’s, waaronder de presentatie (samen met OVN en gemeente) van de plannen voor de
Oudestraat en bijeenkomsten over het locatie- en accommodatieonderzoek (Ontmoeten in
Neede).
In gesprekken en door gebruik te maken van website, facebook en e-mail is meerdere keren
contact geweest met de leden.

Publiciteit
De GRN wil de inwoners van Neede informeren over en betrekken bij actuele onderwerpen.
De GRN doet dit door gebruik te maken van de website www.gemeenschapsraadneede.nl,
facebook en berichten in lokale media.

Convenant
Met de gemeente Berkelland is een convenant gesloten. Het convenant is in 2019 met vier jaar
verlengd. De GRN ontvangt € 5.000,- per jaar van de gemeente.
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Bestuur GRN
Het bestuur van de GRN komt 1 keer per maand bijeen.
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende leden:
Naam
Inus Westhoff
Ellen Breukers
Jan Willem Wensink
Menno van der Werff
Hennie Tiessens
Rene Slotboom
Jeroen Kooyers
Paulien Voordouw
Richard Grevelink
Nico de Gooijer

Functie / aandachtsgebied

Aftredend

Voorzitter & penningmeester / Centrum Neede
Secretaris / Promotie Neede
Algemeen bestuurslid / PR en communicatie
Algemeen bestuurslid / Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Algemeen bestuurslid / Ontmoeten in Neede
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid / Promotie Neede
Algemeen bestuurslid / Toerisme en Recreatie
Algemeen bestuurslid / OVN / Ontmoeten in Neede
Asp. Algemeen bestuurslid / Bouwen, wonen en verkeer

2019
2019
2019
2020
2021
2021
2021
2022
2022
2023

Achterste rij: Menno van der Werff, Inus Westhoff, Richard Grevelink, Jan Willem Wensink en
René Slotboom.
Voorste rij: Paulien Voordouw, Jeroen Kooyers, Hennie Tiessens en Ellen Breukers
Nico de Gooijer staat niet op de foto.
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Contacten
De GRN heeft in 2019 contact gehad met de verschillende organisaties, verenigingen en
inwoners. Onder andere de gemeente Berkelland, de PCOB, de Seniorenraad en Welzijnsraad
Berkelland, de Historische Kring Neede, Jimmy’s Neede, het Voormekaarteam Neede, de
Ondernemersvereniging Neede, stichting Natuurpark Kronenkamp, de Leefbaarheidsalliantie
Gelderland (o.a. Vereniging dorpshuizen en kleine kernen (DKK)) en Pro Wonen.
De GRN heeft regelmatig contact met de gemeente Berkelland. Zo woont de contactpersoon voor
Neede, Rietmolen en Noordijk de bestuursvergaderingen van de GRN bij. We houden elkaar op
de hoogte van ontwikkelingen die er zijn en van vragen die leven.
Een vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging Neede (OVN) woont alle
bestuursvergadering bij om korte lijnen te houden en samen op te kunnen trekken. En informeert
ons over zaken die bij ondernemers leven.

Contact met de Gemeente Berkelland
De eerste maanden van 2019 was Elma Busz contactpersoon van de gemeente voor de kernen
Neede, Noordijk en Rietmolen. In september 2019 is haar taak overgenomen door Anja van
Maren. De contactpersoon woont in principe alle vergaderingen van de Gemeenschapsraad bij.
Elma Busz, en later Anja van Maren, was/is lid van de werkgroep Ontmoeten in Neede. Deze
werkgroep houdt zich bezig met locaties en organisaties in Neede.
Op 23 oktober hebben enkele leden van de GRN een gesprek gehad met de wethouder voor
wonen, Maikel van der Neut. Daarin kwam o.a. aan de orde dat het college uitgaat van een
behoefte aan 20 – 40 woningen in Neede in de vrije sector, dus los van de sociale woningbouw.
De gemeente gaat uit van bouwen naar behoefte op bij voorkeur plaatsen waar nu verpaupering
plaatsvindt en het opvullen van nu lege ruimten.
Op 12 december is er met de wijk-wethouder Marijke van Haaren een rondgang geweest langs
de parels (bijv. duurzame woningen en industrieterrein) en pijnpunten (bijv. verpauperde panden)
van Neede. Naast de wethouder en enkele bestuursleden van de GRN namen ook 3 ambtenaren
aan deze rondgang op de fiets deel. Aandacht was er ook voor de verkeerssituatie, m.n. rond het
industrieterrein.

Transformatie Oudestraat Neede 2030 – Het groene hart
Aanleiding voor het project was het rapport “Oudestraat Neede, van reparatie naar transformatie”
in 2017. Er werd een Taskforce Oudestraat Neede opgericht met als stakeholders: de
Gemeenschapsraad Neede, de Ondernemersvereniging, de Gemeente, vastgoedexperts en
Pro Wonen. Door de Taskforce werd een transformatievisie opgesteld. De transformatievisie
kende oorspronkelijk twee varianten. Vrijwel unaniem werd voor de variant “Het groen hart”
gekozen. Op 24 januari 2019 werd de visie aan ca 170 belangstellenden gepresenteerd.
In maart 2019 werd de Transformatievisie Oudestraat Neede 2030 – Het groene hart unaniem
aangenomen in de gemeenteraad. Het besluit behelst naast het instemmen met de
Transformatievisie, het beschikbaar stellen van een investeringsbedrag van 2 miljoen euro over
de periode 2019-2022 en het inrichten van een Loket Oudestraat voor de begeleiding en
uitwerking van de Transformatievisie.
Het Loket komt regelmatig bijeen. Het Loket heeft enkele randvoorwaarden opgesteld voor o.a.
het verkrijgen van contingenten voor wooneenheden en heeft een taxatieprocedure voorgesteld
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voor de aankoop van te slopen panden. Beide zijn goedgekeurd door het college. Met het
voorgestelde Gevelfonds heeft de raad ingestemd.
Een lid van het Loket schuift aan bij de Welstandcommissie als daar zaken over de Oudestraat
aan de orde zijn.

Het leeft weer in de Oudestraat. Er zijn ideeën en
initiatieven op het gebied van wonen, horeca,
parkeren, trottoirs, verkeer enz. enz. Aan meerdere
panden wordt inmiddels gewerkt.
Tweemaal per jaar wordt er een
voortgangsrapportage gemaakt. In oktober 2019 is
de eerste uitgebreide Voortgangsrapportage
Transformatievisie Oudestraat 2030 verschenen.
Deze voortgangsrapportage kunt u o.a. terugvinden
op de website van de GRN
www.gemeenschapsraadneede.nl
In de voortgangsrapportage kunt u lezen over de
ontwikkelingen en aanvragen die er inmiddels
liggen. Initiatieven waarover gesprekken gaande
zijn. De verkeersaspecten. Enz.

Ontmoeten in Neede; locatie- en accommodatieonderzoek
In Neede zijn veel verenigingen en organisaties actief. De GRN wil deze verenigingen en
organisaties meer met elkaar in contact brengen. In juni 2018 vond er een startbijeenkomst plaats
voor een locatie- en accommodatieonderzoek, dat vanuit de GRN wordt aangestuurd. De
Leefbaarheidsalliantie Gelderland (o.a. De Vereniging Kleine Kernen en Spectrum) werd
gevraagd dit onderzoek uit te voeren.
Er werd een regiegroep gevormd met vertegenwoordigers uit: de Leefbaarheidsalliantie, de GRN,
de Ondernemersvereniging (OVN), de Jimmy’s, het Voormekaarteam Neede en de gemeente.
De regiegroep koos als projectnaam Ontmoeten in Neede. Doel van het project: Versterken van
de leefbaarheid in Neede, vooral ook op de lange termijn. Samenwerking, samenhang en
ontmoeten staan hierbij centraal.
Uit een begin 2018 uitgevoerd inventarisatieonderzoek kwam een grote versnippering van
locaties naar voren. Eind 2018 en begin 2019 werden enquêtes uitgezet naar eigenaren,
beheerders en gebruikers van gebouwen en werden de accommodaties verder in kaart gebracht.
Op 11 februari 2019 zijn de uitkomsten van de enquêtes gepresenteerd aan de leden van de
GRN en andere belangstellenden (ca 40 personen). Uit de enquêtes was o.a. te lezen dat
accommodaties behoefte hadden aan meer samenwerking, terwijl onder gebruikers die behoefte
minder leefde. Verder kwam naar voren de terugloop van leden, hoge onderhoudskosten en
moeite met het vinden van vrijwilligers. Op 11 maart werd met 24 personen die zich op hadden
gegeven als meedenkers verder gesproken. Op beide avonden kwam de wens naar voren meer
zichtbaar te willen zijn en de behoefte aan onderling contact.
De daarop volgende maanden heeft de Leefbaarheidsalliantie en de regiegroep Ontmoeten in
Neede zich gebogen over de totstandkoming van de eindrapportage.
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In september 2019 is de Eindrapportage Ontmoeten in Neede verspreid onder alle bij ons
bekende accommodaties, locaties, verenigingen en organisaties in Neede. Deze rapportage is
terug te vinden op de website van de GRN www.gemeenschapsraadneede.nl
Conclusies in het kort:
- oprichten werkgroep communicatie (mogelijkheden website en organisatie activiteitenmarkt)
- organisatie jaarlijkse contact-/thema-avond
- visie lange termijn (werken naar meerdere laagdrempelige inloopmogelijkheden).
De regiegroep Ontmoeten in Neede is verder gegaan als communicatie werkgroep Ontmoeten in
Neede, met dezelfde leden, echter zonder de Leefbaarheidsalliantie.
Eind 2019 heeft de werkgroep zich laten voorlichten over de mogelijkheden van de gemeentelijke
website Berkellandwijzer. Deze website is half december 2019 online gegaan, maar m.n. de tegel
“Mijn buurt” moet nog verder worden vormgegeven en ingevuld. De werkgroep denkt dat deze
website een goede manier kan zijn (worden) om de verenigingen en organisaties in Neede beter
zichtbaar te maken. Voor de locaties en accommodaties wordt gekeken naar samenwerking met
een groep die voor Neede een website vorm wil gaan geven.
Op 6 april 2020 stond de eerste contactavond van verenigingen en accommodaties gepland
onder het motto “Samen bereik je meer”. De bedoeling was dan ook een en ander over de
websites te vertellen. Door het coronavirus is deze avond helaas niet doorgegaan.

Geschiedeniscanon Neede
In het voorjaar heeft de Kronenkamp het initiatief genomen voor het (laten) maken van een
geschiedeniscanon van Neede. Meerdere partijen, waaronder de GRN, zijn daarbij betrokken.
Het maken van een canon brengt erg veel werk en kosten met zich mee. De canon is bedoeld
voor scholen, maar ook voor inwoners en toeristen. Het project bestaat minimaal uit de inrichting
van een website met feiten, verhalen en filmpjes, het maken van
24 informatieborden die op de Kronenkamp geplaatst worden en
een educatief project voor scholen. Hiervoor is professionele
ondersteuning nodig. Barticamp heeft een donatie gedaan aan
de Kronenkamp t.b.v. de canon. De GRN is, even als de OVN
enTip/VVV, gevraagd een bijdrage te leveren om de aanvraag
van subsidie, cofinanciering, mogelijk te maken.
Het bestuur van de GRN ziet het belang van de canon om Neede beter op de kaart te zetten en
is na uitgebreide discussie akkoord gegaan het verstrekken van € 3.300,-, verdeeld over 2 jaar.
Wel onder de nadrukkelijke voorwaarde dat er ook informatieborden (met Q-code) op markante
plekken in de openbare ruimte komen, onderling verbonden door wandel-/fietsroutes. Voor het
onderhoud van deze borden moet een reserve worden opgebouwd of kan bijv. aan organisaties
gevraagd worden een bord te sponseren.
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Promotie dorp “Neede”
Regelmatig komen vragen in de GRN aan de orde als:
Hoe bevorderen we dat mensen van buiten Neede naar Neede komen?
Hoe zetten we Neede op de kaart voor woningzoekenden van buiten Neede?
Wil je nieuwe bewoners trekken dan moet je ook wat kunnen bieden. Dus niet alleen bouwen
naar behoefte, maar pro actief een kleine woonvoorraad bouwen. Willen bouwbedrijven
samenwerken om dit te bereiken?
Is het zinvol een promotiefilmpje over Neede te maken?
Hoe kunnen we onderzoeken of mensen die in Neede werken ook in Neede willen wonen?
Om al deze vragen meer aandacht te geven gaan twee bestuursleden zich hier verder in
verdiepen en komt dit punt regelmatig op de GRN-agenda terug.

Verkeer
Het verkeer is een zeer regelmatig terugkerend onderwerp. Enkele voorbeelden:
Industrieterrein Russchemors. GRN blijft pleiten voor een andere afwikkeling van het
vrachtverkeer. Het verkeer is inmiddels een paar keer door de gemeente gemonitord. De GRN
meent dat er niet alleen geteld moet worden, maar ook ter plekke gekeken moet worden, om een
juiste indruk te krijgen.
Henri Dunantweg - rotonde Rapenburg/Diepenheimseweg/Rondweg. Gevaarlijke situatie door te
hard rijden. GRN heeft aangedrongen op stopborden en stopstrepen.
Nieuwstraat. Bewoners van de Nieuwstraat hebben een petitie ingediend bij de gemeente om de
verkeersveiligheid van hun straat te vergroten.
30-km zones en bebording. Acties zijn gevraagd en ondernomen door de gemeente.
Voor verkeersveiligheid van m.n. schoolgaande kinderen wordt meer aandacht gevraagd.
Behoefte aan meer elektrische laadpalen o.a. bij de Kronenkamp c.q. sportvelden.
Het verkeer wordt een regelmatig terugkerend agendapunt.

Een greep uit de vele andere onderwerpen die in de GRN aan de orde komen
➢ Jimmy’s. Begin 2018 is de Jimmy’s gevestigd in een pand aan de Bergstraat. Een locatie
bedoeld voor jongeren van ca 12 tot 25 jaar, die zelf activiteiten organiseren. Na een
moeizame start in de buurt (onbegrip en slechte communicatie) is Jimmy’s een gewaardeerde
buurtgenoot geworden.
➢ Boerderij de Meijer. Is door de gemeente verkocht aan de familie Takkenkamp (bekend van
d’Overstep). Dagbesteding wordt de dragende pijler. Het gebouw zal worden opengesteld
voor culturele en maatschappelijke doeleinden.
➢ Huize de Kamp. In aansluiting op een vraag in de Algemene ledenvergadering van 22 mei is
meerdere malen aan de gemeente aandacht gevraagd voor de historische gebinten van de
inmiddels afgebroken schuur bij Huize de Kamp. De gemeente heeft laten weten dat deze
geconserveerd moeten worden.
➢ Kronenkamp. Ontwikkelingen worden besproken. Aandacht wordt gevraagd voor betrekken
onderwijs en verbinding (route) tussen Kronenkamp en het centrum.
➢ Speel- en trapveldjes, inrichting openbaar groen, herinrichting Bergstraat.
➢ Naoberfonds van de gemeente voor bijdrage van nieuwe initiatieven door bewoners (bijv.
speelveldje) of verenigingen.
➢ AED’s. De GRN heeft geen actieve rol bij de aanschaf van AED’s. Bij de aanschaf aandacht
besteden aan de onderhoudskosten.
➢ Ontwikkelingen Diepenheimseweg 29. Gesprekken geweest met inwoners van Lochuizen
over de mogelijke komst van een megastal. Na protesten tegen de komst van de megastal
zijn de plannen daarvoor teruggetrokken. Nieuwe plannen werden ingehaald door de
stikstofwetgeving.
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➢ In de februarivergadering is de PCOB aangeschoven. Onderwerpen die aan de orde zijn
gekomen zijn o.a. huishoudelijke hulp, regiotaxi en huisvesting.
➢ Gerrit te Hoopen heeft een aantal aandachtspunten doorgegeven, welke zijn besproken in de
oktobervergadering. Dit vindt nog een vervolg in een gesprek met de heer Ten Hoopen.
➢ De Berg en de Ordelmanskoele. Er is een controle rondgang gemaakt. Het speel- en
klimparcours rond de Ordelmanskoele wordt goed gebruikt en is hier en daar aan herstel toe.
Hiervoor wordt opdracht gegeven.
➢ De paaltjes voor routeaanduiding en informatie zijn gedeeltelijk aan vervanging toe. Dit is
doorgegeven aan de VVV/Tip.

De GRN heeft verder o.a. deelgenomen aan
➢ 29 januari: Inspiratieavond Samen voor de buurt, georganiseerd door de gemeente.
➢ 14 maart: Avond over de Kronenkamp.
➢ 25 mei: Open bedrijven dag op het industrieterrein de
Wheemergaarden. Promotiemateriaal voor aangeschaft, o.a.
tasjes, pennen en opschrijfblokjes. De open dag was een groot
succes met veel bezoekers.

➢ 29 mei: Inloopavond speelvoorziening en groen.
➢ 20 juni: Avond bij Podium over o.a. activiteiten/evenementenagenda.
➢ 23 augustus: SEN bedrijvenuurtje. GRN deelnemers voor
het eerst in eigen t-shirts.

➢ 10 september: Avond over wijk- en kern gericht werken (gemeente Berkelland). Met op
25 september een vervolgbijeenkomst in Neede.
➢ 11 september: Bezoek aan zorgboerderij d’ Aoverstap.
➢ 11 oktober: Opening natuurpark Kronenkamp. GRN heeft picknicktafel aangeboden.
➢ 17 oktober: Avond over lokale democratie en vervolgavond op 7 november.
➢ 31 oktober: Bijeenkomst over viering 75 jaar bevrijding.
➢ 4 november: Congres nieuw gebruik leegkomende kerkgebouwen.
➢ 6 december: Overleg met nieuwe directeur Vastgoed van ProWonen.

Neede, 8 juni 2020
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Bijlage: Leden GRN 2019
1

St. Betula Zorg & Welzijn

2

St. Bibliotheek Oost Achterhoek, vestiging Neede

3

C.K. Jubilate Neede

4

Dagbesteding Het Natuurhûs

5

Eerste Klootschieters Federatie Neede

6

Historische Kring Neede

7

Klootschieters Vereniging Borculoseweg

8

N.C.G. De Vlearmuze

9

N.IJ.C. Needse IJsclub

10 Needse Schutterij
11 Ondernemersvereniging Neede
12 Kerkrentmeesterschap Protestantse Gemeente Neede
13 PCOB Neede
14 Parochie H. Caecilia Neede
15 St. Evenementen Neede 76
16 Needs Koor 'Tranen met Tuiten'
17 Sportclub Neede
18 Optisport Berkelland B.V. 't Spilbroek
19 Stichting Horeca Neede
20 Stichting Huize de Kamp
21 Stichting Nationale Jammarkt Neede
22 Stichting Natuurpark Kronenkamp
23 Stichting Vleermuizendorp Neede
24 A.L. Hoekstra Tai Chi Club Neede
25 Smash Neede
26 Trefpunt de Berg
27 VvE 'De Esgaarden'
28 Vrouwen van Nu, afd. Neede
29 VVN Berkelland, rayon Neede
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